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Bedre Kvalifikationer paa Bekostning af Frisind?

I den sidste Tid har Diskussioner paa vore Afdelin
gers Møder og indlæg her i Bladet vist, at Spørgs- 
maalet om Sendeamatørernes Kvalifikationer er mere 
aktuelt end nogensinde. Meningerne er stærkt delte, 
og ikke alle har Evnen til at drøfte Emnet paa liden
skabsløs Maade. Derfor er vi godt nok klar over, at 
det omtrent er- som at stikke Haanden i en Hvepse
rede, naar nogle af de fremførte Udtalelser skal kom
menteres her paa Lederens Plads. Imidlertid ved Læ
serne jo, at „OZ“ redigeres paa saa frisindet Maade, 
at enhver Anskuelse kan komme til Orde.

Der er i og for sig ingen Grund til at komme nær
mere ind paa Kravet om et vist Minimum af tekniske 
Kundskaber, for det er saa indlysende, at det ikke kan 
fraviges. Vi har saa ofte hævdet paa denne Plads, 
at Kvalifikationerne maa være tilstede. Dette maa og- 
saa være i Amatørernes egen Interesse, da det danner 
selve det oprindelige Grundlag i vor verdensomspæn
dende Bevægelse, ligesom de opnaaede Resultater i høj 
Grad er afhængige héraf. I det store og hele er de 
tekniske Kundskaber sikkert heller ikke saa elendige* 
som man gerne vil give det Udseende af. De fleste 
Kortbølgeamatører er jo gamle Radio-Eksperimentato
rer, og gennem vort Blad søger vi stadig at skaffe Med
lemmerne forøget teknisk Viden.

En hel Del Amatører springer DR-Tilværelsen over 
og indmelder sig ikke i E. D. R., før de har deres Li
cens. Der er noget skævt i dette Forhold, for selv om 
Morsen og de tekniske Kundskaber er nogenlunde i 
Orden, saa er der saa meget andet at lære, før man 
kan blive en god Kortbølgeamatør. Der er f. Eks- 
Amatørernes uskrevne Love, som er vigtige for den*
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der vil gøre sig afholdt paa Amatørbaandene. Den „Op
læring“, som sker gennem et Medlemsskab i E. D. R., 
burde være en fast Regel, før der ansøges om Licens. 
Man synes hidtil at have overset dette ret vigtige For
hold, som ogsaa har en hel Del med Kvalifikations- 
spørgsmaalet at gøre.

Men flere af de Krav, der er opstillet i den sidste 
Tid, har intet med Kvalifikationer at gøre. De repræ
senterer derimod maskeret Egoisme, som typisk nok 
stammer fra ældre Amatører, der „har deres paa det 
tørre“. Vi forstaar udmærket Vanskelighederne i de 
store Byer, hvor det kniber med at finde en brugelig 
Plads i Baandene, men det giver ikke et tilstrækkeligt 
Grundlag for at besværliggøre det for andre Medbor
gere rundt om i Landet at komme i Besiddelse af Sen
detilladelse. I et demokratisk Land som Danmark kan 
vi ikke finde en rimelig Grund til at gøre Amatørsen
derne til en privilegeret Klike, bestaaende af Menne
sker, som har faaet en særlig teknisk Uddannelse i an
det Øjemed.

Naar det foreslaas at forbyde Telefoni paa selvsvin
gende Sendere, saa kan det udmærket begrundes med 
et Ønske om at faa hævet Niveauet. Derimod staar 
det ikke saa godt til med Begrundelsen, naar man ogsaa 
vil berøve Indehavere af Begynderlicens Retten til at 
bruge Telefoni, ligesom man ønsker forhindret, at denne 
Licens gælder mere end eet Aar. Vi bliver her Vidne 
til et Standpunkt, som er præget af Intolerance og en 
pinlig Mangel paa Frisind. En Amatør med Begynder
licens kan udmærket have bedre tekniske Kundskaber 
end mange af dem, der maa sende Telefoni paa alle 
Baand, og hvad generer det andre, at Begynderlicenser



fornyes? Saalænge det sker, kan de paagældende Ama
tører i hvert Fald ikke forstyrre paa de Bølgebaand, 
hvor de ikke maa sende. Og hvorfor i det hele taget 
blande sig i andre Amatørers private Forhold?

Vi ser, at Dagspressen i Anledning af Indlægget i 
sidste „OZ“ har beskæftiget sig med de høje Spæn
dinger, som Amatørerne maa bruge til deres Sendere. 
Det er jo desværre saa nemt at puste en Myg op til 
en Elefant. Kun de færreste Amatører — og da slet 
ikke de nye og „ukyndige“ — anvender Spændinger op 
til 3000 Volt. Eksemplet er saa konstrueret, at det 
ikke har praktisk Interesse. Man kan maaske være for
bavset over, at det ellers saa pedantiske Elektricitets- 
raad i dette Tilfælde ser stort paa Sagerne, men paa 
den anden Side er det jo heller ikke vanskeligt at fatte, 
at naar vi maa anvende op til 100 Watt Anodeeffekt, 
saa er almindelige Lysnetspændinger utilstrækkelige.

Hvis der virkelig findes Amatører, som ønsker nogle 
af deres Kolleger frataget Retten til at arbejde med 
høje Spændinger, saa er det et nyt Eksempel paa mang
lende Frisind, men den Slags vil der ikke være nogen 
Grund til at tolerere, for det har ingen Forbindelse 
med den megen Snak om „Højnelse af Niveauet“. Me
gen maskeret Egoisme fremtræder paa denne Baggrund, 
og den fortjener en skaanselsløs Afsløring. Lad os ikke 
glemme, at flere Forbud resulterer i flere Overtrædel
ser. Visse Bestemmelser er paakrævede, men de er kun 
at betragte som nødvendige Onder. Saafremt de gamle 
Amatører har erhvervet de af dem selv saa stærkt be
undrede Kvalifikationer paa Bekostning af Frisind over
for nye Kolleger, saa har de trods al deres Dygtighed 
gjort et daarligt Bytte.

E n  A m a t ø r s u p e r .
Af SM5QU i „Populär Radio“, Stockholm.

Der benyttes i Modtageren nogle Principper, som maaske ikke er kendt 
af ret mange Amatører, og Diagrammet kan derfor have en vis Interesse, 
da der er opnaaet gode Resultater med Modtageren. Det var saaledes SM5QU, 
der for nogen Tid siden havde Forbindelse med den russiske Nordpolseks- 
pedition.

Oscillatoren er elektronkoblet, og Svingningerne overføres til Blandings- 
rørets Fanggitter. Dette Rør er forsynet med Tilbagekobling, der kan re
guleres ved at variere Skærmgitterspændingen. Man opnaar herved stor 
Følsomhed og Selektivitet, saaledes at Spejlfrekvensen kan holdes helt borte. 
Den anvendte Mellemfrekvens er 465 MHz, og de to Spoler i Mellemfre
kvenstransformatorerne er koblet meget løst til hinanden. 2. Detektor er 
ligeledes forsynet med Tilbagekobling, idet der er indskudt en HF-Drossel

i Katodeledningen. Da denne Drossel ligger saavel i 
Gitter- som i Anodekredsen, frembringes herved en 
Tilbagekobling, der kan reguleres ved Hjælp af en 
variabel Katodemodstand.

Katodedroslen er viklet paa et Spolerør med 2 cm’s 
Diameter og bestaar af 50 Vindinger 0,3 mm Traad. 
Det første LF-Rør kan arbejde som Støjbegrænser, 
idet det kun faar ca. 5 Volts Anodespænding, naar 
Omskifteren SW er lukket. Dette vil sige, at Røret er 
udstyret selv ved ringe Signalstyrke, og ved Modtag

ning af CW kan det være af stor Betydning, idet 
lokale Forstyrrelser (f. Eks. fra Bilmotorer) ikke høres 
kraftigere end de modtagne Signaler. Spolerne er viklet 
paa Trolitulforme, og de nødvendige Viklingsdata 
fremgaar af Spoletabellen, som findes Side 40.

Der er i Modtageren anvendt amerikanske Rør, og 
Modstandene er beregnet herefter. Dette bør man 
tage Hensyn til, saafremt der benyttes Rør af andre 
Typer. De forskellige Komponenters Værdier vil frem- 
gaa af Diagrammet. Overs. og fork. af OZ-DR305.
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1 5  Watts Forstærker
med spændingsreguieret Eliminator og negativ Ti lbagekobling.

Denne Artikel er en Oversættelse og Bearbejdelse rimelig Udgangseffekt. Emnet har været behandlet i 
af to Artikler fra „QST“. Artiklerne er skrevet af dansk Radiopresse, men der er maaske alligevel Grund 
George Grammer, og den første, der fremkom i „QST“ til at henvise til følgende Numre af „QST“, hvori der 
for November 1937, beskrev en 10 Watts Forstærker findes Artikler om negativ Tilbagekobling eller spændings
med spændingsreguieret Eliminator. I Decembernumret regulerede Eliminatorer: Januar og Oktober 1936 samt 
omtaltes Tilføjelse af „negativ Tilbagekobling", hvorved' Januar, April, Juli og August 1937.

Gengivelsen bliver bedre (se Forstærkningskurven) samt 
indførelse af fast Gitterforspænding fra en særlig Ens
retter, hvorved Udgangseffekten bringes op til 15 Watt. 
Det gode Resultat maa ses paa Baggrund dels af For
fatterens tekniske Erfaring og dels hans Adgang til 
rigelige Mængder af egnede Komponenter og Maale- 
instrumenter. 

db

a: Med negativ Tilbagekobling, 

b: Uden „

Hvis man tænker paa at bygge Forstærkeren uden 
at have Adgang til Hjælpemidler som: Oscilloscop, 
Tonegenerator og Outputmeter, gør man sikkert bedst 
i at anvende originale Komponenter, hvilket for Trans
formatorernes Vedkommende kan volde noget Besvær. 
Men selv om man ikke tænker paa at bygge Forstær
keren, kan Artiklen dog have teoretisk Interesse, idet 
den viser, hvorledes det er muligt med forholdsvis 
enkle Midler at bygge en virkelig god Forstærker med

Forstærkeren.

Diagrammet for denne er angivet paa Fig. 1, og 
ved Hjælp af Omskifteren S kan der skiftes mellem 
Krystalmikrofon og dobbeltsidet Kulkornsmikrofon, sam
tidig med at der kompenseres for Forskellen i Følsom
hed mellem de to Typer. Som Rør i første Trin er 
anvendt en Pentode 6J7 og de to modstandskoblede 
Trin er iøvrigt dimensioneret saaledes, at alle Frekvenser 
gengives godt. Afkoblingen er meget rigelig, hvilket 
er nødvendigt i en saa effektiv Forstærker for at undgaa 
enhver Art af Ustabilitet. De to første Trin kunde



passende beteges som „Mikrofonforstærker“, hvorimod 
de to sidste Trin er den egentlige Kraftforstærker.

Af Diagrammet fremgaar det, at begge Trin i denne 
er transformatorkoblet. Ganske vist maa det formodes, 
at Transformatorerne er den væsentligste Kilde til For
vrængning, men denne ophæves netop ved den viste 
negative Tilbagekobling eller Modkobling. Der findes 
adskillige Metoder til Modkobling, og de fleste af disse 
anvender en Modstand-Kondensator Kombination, der 
ikke altid egner sig for transformatorkoblede Trin. I

Fig. 4.
Forstærker med aftaget Skærmkasse.

dette Tilfælde var det nøvendigt at føre Modspæn
dingen til Primærviklingen af TI og saaledes kompen
sere for alle Transformatorerne i Forstærkeren. Mod
kobling paa Sekundærsiden vilde nemlig for det første 
ikke ophæve Forvrængning i Primærviklingen og vilde 
for det andet være ret besværlig at foretage, hvis 
ikke Transformatoren er forsynet med særlige Viklinger 
eller Udtag.

Udgangstransformatoren T3 er forsynet med en sær
lig Vikling, beregnet for Tilslutning af dynamisk Højt
taler. Naar 8-Ohms Udtaget lægges til Jord og 4- 
Ohms Udtaget forbindes i Serie med Primærviklingen 
af Tl, fremkommer netop den ønskede Modspænding 
i den rigtige Fase. Denne Metode er yderst simpel 
og kræver ingen ekstra Komponenter, samtidig med at 
den virker bedre end nogen af de prøvede Modstand- 
Kondensator Kombinationer. Udgangsrørene arbejder 
i Klasse AB Forstærkning, d.v.s. i Klasse A for svage 
Impulser og Klasse B for stærke. Dette betyder, af 
Sekundærviklingen paa T3 maa være dimensioneret 
saaledes, at den kan bære Gitterstrømmen til de to 
Rør, om end denne Strøm kun er til Stede ved fuld 
Udgangseffekt.

El iminatoren.
Eliminatoren afgiver alle nødvendige Spændinger. 

Hvis man nøjagtig følger Diagrammet og navnlig be

nytter de samme L- og C-Værdier, kan det forventes, 
at Spændingerne vil blive de angivne. De 320 V til 
Udgangsrørene er „ureguleret“, mens man ved at ind
stille paa Potentiometret R3 kan regulere Spændingen 
til de andre Trin. Denne Indstilling kan foretages ved 
Hjælp af et godt Voltmeter, da Spændingen er uaf
hængig af Strømforbruget. Glimlampen er en 110 
Volts Type med Bundmodstanden fjernet, (Man kan 
ogsaa faa Glimlamper uden indbygget Modstand). 
Gitterforspændingseliminatoren bestaar af Røret 1-V, 
Filtret L2-C2 og Modstanden R6. Husk at Dobbelt
kondensatoren C2 skal forbindes „omvendt“, nemlig 
med den positive Side til jord og den negative til 1-V’s 
Anode og L2.

Opbygning.
De to Enheder er bygget paa nøjagtig ens Chas

sis’er af lakeret Staal og afskærmet med en perforeret 
Plade. Maalene er for Chassis’ernes Vedkommende 
12,5X33X6,5 cm. Forbindelsen mellem Eliminator og 
Forstærker sker gennem et 8-Leder afskærmet Kabel, 
forsynet med en 8-grenet Prop i hver Ende. Paa Chas- 
sis’erne findes en tilsvarende Daase. Krystalmikrofonen 
tilsluttes med en Jack, mens Kulkornsmikrofonen kan 
tilsluttes gennem et 5-Leder skærmet Kabel, der ender

Fig. 5.

Eliminator med aftaget Skærmkasse.
Paa dette Billede ses 0-1 Røret ikke.

i en 5-grenet Prop. Opbygningen er iøvrigt ganske 
normal, idet Delene saa vidt muligt er placeret i samme 
indbyrdes Stilling som paa Diagrammet. Man maa 
anvende temmelig svær Ledning til at føre 2A3 Rørenes 
Glødestrøm, og man bør sørge for, at Glødespændingen 
er 2,5 V, maalt paa Proppens Stikben.
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Komponent l is te  t i l  Forstærker .

LI
L2
Cl
C2
S
T

Komponent l is te  t i l  E l iminator .
15 H - 165 mA Drossel (Kenyon TI54). 
Mindre Filterspole.
8+8μF Elektrolytblok, 450 V Arbejdssp. 
8+8 „ „ , 250 „ „
Enpolet Netafbryder.
Nettransformator med følgende Viklinger:

1) 2X425V og 1X125V ved 150 mA.
2) 5 V ved 3A (Ensretter Glødetraad)
3) 2,5V „ 3A (Regulatorrør „ )
4) 2,5V „ 5A (Udgangsrør „ )
5) 6,3V ,, 3A (Forstærkerrør „ ) (Kenyon T-214)

Beregning af Kortbølgespoler.
Af Ingeniør cand. polyt. H. C. JØRGENSEN, OZ7N.

Skal en Afstemningskreds opbygges, bærer de fleste 
Amatører sig i Reglen saaledes ad, at de vælger en 
variabel Kondensator med kendt Maximumskapacitet 
og saa forsøger sig frem med Spolen, til den faar en 
saadan Værdi, at Kredsen kan afstemmes til den ønskede 
Frekvens. Denne Metode er besværlig og ikke særlig 
rationel; langt hurtigere og sikrere naar man til Maalet, 
naar man beregner, hvilken Værdi Spolen skal have, 
og derefter bestemmer dens Dimensioner og Vindingstal.

Frekvensen for 

efter Formlen:

en Svingningskreds kan udregnes

hvor f = Frekvensen i MHz 
C = Kondensatorens Kapacitet i pF.

Den anvendte, variable Kondensator har en kendt 
Maximumskapacitet, og af Formlen kan man derefter 
beregne, hvilken Selvinduktion Spolen skal have, for at 
Svingningskredsen kan afstemmes til den ønskede Fre
kvens. De smaa Ekstrakapaciteter, der hidrører fra For
bindelsesledninger og Rørkapaciteter, tages der ikke 
Hensyn til.

Spolens Selvinduktion er som bekendt ikke blot be
stemt ved Vindingstallet, men desuden af Spolens Di
mensioner, hvilket her vil sige dens Længde og Diame
ter. Selvinduktionen for en Etlagsspole kan udregnes 
efter Formlen:

QSL-Gentralen.
QSL-Kort, som er expederet fra Centralen i Februar 

Maaned, fordeler sig saaledes:
Fra OZ Til OZ Fra Udlandet Til Udlandet 

1177 1072 684 1405
Følgende licenserede Amatører er for Tiden ikke 

Medlem af E. D. R., hvorfor QSL-Kort ikke kan eks
pederes til og fra dem: OZ1AJ, lO, 1PF, 2AM, 2AU, 
2KN, 2LU, 2MU, 2NU, 2PU, 2XU, 2YL, 3AP, 
3PA, 4B, 4C, 4KA, 4N, 5AB, 5BK, 5KO, 5LW, 5MK, 
5N, 5TH, 7BL, 7DM, 7HN, 7NJ, 7VE, 7VP, 7W, 
8E, 8M, 8R, 9K, 9MG, 9U, 9W og 9Z.

Nørre Aaby, den 3. Marts 1938.
Arne Hammer, 

OZ7D.

hvor n = Antallet af Vindinger 
d = Spolens Diameter i cm 
l = „ Længde i cm 

k (Nagaoka’s Faktor) er afhængig af Forholdet d/l, 
saaledes som det vil fremgaa af Fig. Med god Tilnær
melse kan man sætte

Da det i Almindelighed vil være Vindingstallet, man 
skal bestemme, kan Formlen omskrives til:
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Cl, C2 og C3: 0,1μF, 400 V Arbejdssp.
C4 og C5 : 25 μF, Elektrolyt. 25 V Arb.
C6 4 μF, „ 200 „ „
C7 og C8 : 8 μF, „ 450 „ „
11: Lr-Iransr., enkelt rlade tu F-F L»tre.

Omsætningsforh. 1 : 4 (Kenyon T-52).
T2: LF-Transf., P-P-Plader til Klasse-AB Gitre.
(Kenyon T-256).

T3: Udgangstr. Pladekreds (5000 Ohm) til Belastning 
(500 Ohm) (Kenyon T-301).

S : 2-polet, 2-armet Omskifter.

RI og R2 200 Ω ½ Watt
R3 1000 ½« »
R4 1 MΩ 1 „
R5 0,25 „ „ ½*
R6 0,05 „ „ ½ »
R7 0,25 „ „ Volumenkontro!
R8 2000 Ω ½ Watt
R9 0,05M Ω 1
R10 0,01 „ „ ½ «
Ril 500 Ω 1
R12 5 M Ω ½»
R13 0,25 „ „ ½« ..

RI 0,01 M Ω, 1 W.
R2 0,02 1
R3 0,01 „ „ , Potentiometer
R4 5000 Ω, 1 W.
R5 0,5 MΩ, 1 „
R6 12000 Q, semivariabel, 25 W.

og indføres denne Værdi i Formlen for L faas:

Ved Omskrivning raas:



Er der Mellemrum mellem Vindingerne, vil Selvin
duktionen bestemt efter Formel (4) blive noget for stor, 
men i Reglen vil Differencen ikke have nogen praktisk 
Betydning. Vikler man Spolen paa en Form med po
lygonalt Tværsnit, bestemmes d som Diametren til den 
omskrevne Cirkel, og der ganges med en Faktor p, 
hvis Værdi vil fremgaa af nedenstaaende Tabel.

Ribbeantal 4 5 6 7 8 9 10

P 0,806 0,867 0,910 0,936 0,950 0,962 0,970

I Almindelighed vikles Kortbølgespoler ikke i flere 
Lag, men skulde der være Tale om at bestemme Selv
induktionen af en Spole med nogle faa Lag, kan man 
beregne L efter Formel (4), idet d her er Spoleformens 
Diameter.

Det er naturligvis ikke ligegyldigt, hvilken Form Spo
len har. Der maa for en bestemt Frekvens være en 
bestemt Spolelængde, Diameter og Traadtykkelse, der 
giver de mindste Tab. Naar Frekvensen forøges, sti
ger Spolens effektive Modstand, og denne er afhængig 
af Traadtykkelse og Afstand mellem de enkelte Vindin
ger. Det er saaledes, at der findes en optimal Værdi 
for Størrelsen:

Z/n = Forholdet mellem Spolelængde og 
Vindingstal (pitch) 

a = Traadens Diameter i mm.

g er afhængig af Frekvens og Traaddiameter, idet 
den er proportional med Størrelsen z = a • sqr(f). Regner

vi med Frekvensomraadet 3—30 MHz, skal g for z>1 
have en Værdi, der ligger mellem 0,22 og 0,25. Har 
man beregnet en Spole, bør man altsaa undersøge 
hvorvidt:

og hermed er Størrelsen af Selvinduktionen bestemt.
Spolen vikles over en Form med Diameter d = 3,5 

cm, og Spolelængde l anslaas skønsmæssigt til 3 cm. 
Ved indsættelse i Formel (5) faas:

Antallet af Vindinger sættes til 17, og der anvendes 
0,8 mm Monteringstraad. Mellemrummet mellem de 
enkelte Vindinger bliver ca. 1 mm. Spolen kan heref
ter vikles, men man bør med det samme kontrollere, 
om den er effektivt viklet ved at undersøge, om g lig
ger indenfor de angivne Grænser. Værdierne for n, l 
og a indsættes i Formlen for g, og vi faar:

Der vil ikke være Grund til at ændre Spolens Di
mensioner, men i Tilfælde af, at g havde været mindre, 
kunde man forøge Længden l og samtidig forhøje Vin- 
dingstallet lidt. Selvinduktionen vil sandsynligvis saa 
have ændret sig, og man bør derfor indsætte de nye 
Værdier for l og n i Formel (2) og udregne Værdien 
for L for at se, om Ændringen kan tillades.

DR-Rubrikken

maa vi desværre udskyde i denne Maaned 

paa Grund af Pladsmangel.
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og i hvert enkelt Tilfælde ved Ændring af Længde og 
Diameter sørge for, at g ligger indenfor ovenstaaende 
Grænser.

For at vise Fremgangsmaaden ved Beregning af en 
Kortbølgespole forsøger vi at beregne en Spole til 7 
MHz Baandet. Den anvendte variable Kondensator har 
en Maximumskapacitet paa 100 pF, og vi regner med, 
at Kredsen er afstemt til Resonans, naar f.Eks. 70 pF 
er indskudt. Vi har altsaa:

f = 7 MHz og C = 70 pF.

Ved at indsætte disse Størrelser i Formel (2) faas:



Filterkredse i Ensrettere.
Oversat efter „QTC" af POUL J. JENSEN, OZ7GL.

I vort Broderorgan „QTC“, der udgives af SSA, 
har der gennem de sidste Par Maaneder staaet en in
teressant Artikel om LF-Drosler. Som Forfatteren 
rigtigt bemærker, har de fleste Amatører ret dunkle 
Forestillinger om, hvorledes LF-Drosler virker, og der 
bringes derfor her de vigtigste Afsnit af Artiklen.

Det store Flertal af Amatører skænker for det meste 
Filterkredsene i Ensretteren for lidt interesse og synes 
i Almindelighed at have den Opfattelse, at naar blot 
man ; har saa stor Selvinduktion med lille ohmsk Mod
stand samt saa mange Mikrofarad som muligt, saa er 
alt godt. Fejl, der senere begynder at vise sig, naar 
Filtret bliver tilsluttet Aggregaterne, og som stammer 
fra Filtret, tror man skyldes helt andre Aarsager. Med 
det stadigt stigende Behov af større Effekt maa Sagen 
ses under en anden Synsvinkel, end Tilfældet er med 
lavere Effekt. Saa maa man begynde at regne med 
Topspændinger, Maksimalstrøm for Ensretterrørene, 
Resonansfænomener i Filtret og god Økonomi ved 
Projekteringen. I det følgende er der gjort et Forsøg 
paa at klarlægge Begreberne angaaende Ensrettere og 
Filterkredse.

Det er de fleste bekendt, at en Drosselspole maa 
komme lige efter Ensretterrøret før den første Konden
sator i Filterkredsen ved saavel Telefoni- som Tele
grafisendere, i hvert Fald naar der anvendes en Kvik
sølvensretter. Denne Drossel er nødvendig af Hensyn 
til Strømspidserne. Men nu er Spørgsmaalet: Hvor 
meget reducerer en Drossel Strømspidserne, hvilke 
Dimensioner skal den have, og hvorledes kan vi vide, 
om Røret arbejder indenfor sine Grænseværdier? Med 
andre Ord: For rigtigt at kunne udforme Kredsen med 
største Hensyntagen til Materiellet, største Nytteværdi 
til mindste Pris, fordres nærmere Oplysninger.

Formaalet med de i et Filter indgaaende Dele er, 
at de skal optage Energi under Spændingsspidserne og 
afgive den igen i den Del af Perioden, hvor Spændingen 
er Minimum. Drosselspolerne optager denne Energi i 
Form af magnetisk Energi, der frembringes af det 
magnetiske Felt, saaledes at en stor Selvinduktion vil 
formindske Spidsstrømmen.

Man maa antage, at der findes et vist Forhold mellem 
Selvinduktionen og den konstante Energi, som optages 
af den Kreds, til hvilken Ensretteren skal afgive Strøm. 
Vi fremdraaer noale Formler for tydeligere at vise dette:

Anvendes en 50 Hz Strømkilde, har den afgivne Ef
fekt ved Dobbeltensretning en Grundfrekvens paa 100 
Hz. i nedenstaaende Tabel angives en Del Værdier, 
hvor Selvinduktion og Kapacitet giver Resonans ved 
100 Hz. Disse Kombinationer af Værdier bør altsaa 
absolut undgaas i Filterkredse.

Selvinduktion i Henry Kapacitet i ¡Æ
0,5 5,00
1,0 2,50
2,0 1,25
4,0 0,63
6,0 0,42
8,0 0,31

10,0 0,25
20,0 0,13

Man bemærker, at en 6 H Drossel er langt fra Re
sonans med en 1 μF Kondensator, men det vilde ikke 
være utroligt, at Droslen paa Grund af Jævnstrømsbe- 
.lastningen blev formindsket med 2 H eller mere, og 
straks vilde det hele da være i Resonans og foraarsage 
Fejl i Filtrets Virkemaade.

En Del Eksperimenter, som vi i denne kortfattede 
Beskrivelse ikke kan gaa nærmere ind paa, har vist, 
at der findes en kritisk Værdi for den første Selvin
duktion, men for Værdier over denne forbliver Jævn
strømmen og Belastningsspændingen konstant. Den 
bedste Værdi er ca. det dobbelte af den kritiske Værdi. 
Denne, som vi kan kalde L0, er direkte proportional 
med Belastningsmodstanden og kun med denne (for en 
bestemt Frekvens). Forholdet er meqet enkelt:
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Magnetisk Energi i Drosselspolen: 

Afaiven Enerai: I2* R Watt.
L i Henry, i i Ampere og R i Ohm.

For en bestemt Frekvens i en Enkeltensretter maa 
tilstrækkelig Energi opsamles for at kunne afgive Ef
fekten I2R under en Del af en Halvperiode. Da nu 
saavel den Energi, der er opsamlet i Droslen som den, 
der afgives, er proportional med 1“, maa der nemt kun
ne findes et Forhold mellem L og R, som kan paavirke 
Kredsens Virkning. For at undersøge dette, maa vi 
imidlertid indføre yderligere en Formel, som bestemmer 
Resonansfrekvensen for en Kreds med en Selvinduktion 
L og en Kapacitet C. Resonansfrekvensen findes af 
Formlen:

Dobbeltensretning).
Værdien af L er altsaa afhængig af de Faktorer, der 
influerer paa R, og disse er:

1) Filter kapacitet.
2) Yderligere Filtersektioner.

3) Ensrettet Spænding.
4) Frekvensen.
5) Rørets Karakteristik.



Saalænge Kondensatoren er saa stor, at Resonans 
ikke optræder, har en Forøgelse af den ikke Indvirk
ning paa L. Resonansværdierne fremgaar af Tabellen. 
Udvides Filtret med flere Filtersektioner, maa man und- 
gaa at hver af disse afstemmes til Grundfrekvensen. 
De udførte Forsøg viste, at ved konstant Belastnings- 
modstand forblev den kritiske Værdi for L0 uændret, 
selv om Spændingen og dermed Belastningsstrømmen 
varieredes indenfor et stort Omraade. Den kritiske 
Værdi for Droslen er omvendt proportional med Fre
kvensen, men da vi næsten udelukkende har 50 Hz at 
regne med, kan vi se bort fra andre Værdier. (Eksem
pelvis skal Lo multipliceres med y, hvis der anvendes 
andre Netperiodetal end 50). Ligeledes kan vi se bort 
fra den eventuelle Indvirkning, Rørets Karakteristik 
kan have.

En rigtigt valgt første Drossel reducerer ikke blot 
Værdien af Strømspidserne, men har ogsaa andre gode 
Virkninger. Saafremt den har en Værdi, der er det 
dobbelte af den kritiske Værdi, saa er Strømmen fra 
Ensretteranoden næsten jævn. Spændingsvariationerne 
over Ensretteren bliver mindre, og har man en Belast- 
ningsmodstand (Bleedermodstand) over Udgangskredsen 
af Filtret, behøver man aldrig at risikere, at Spændin
gen varierer kendeligt ved f.Eks. Nøgling af Senderen 
i Anodekredsen, i hvilket Tilfælde man skiftevis har 0 
og fuld Belastning. En anden stor Fordel er det, at det 
er muligt at aftage større Effekt fra Ensretteren, da 
Strømspidserne gennem den første Drossel er reduceret 
til ét absolut Minimum.

Den formindskede Forekomst af Vekselstrøm i Ano
dekredsen er yderligere et Plus for Økonomien, da den 
fra Ensretteren afgivne Effekt er proportional med Jævn
strømmen i Anodekredsen. Den skadelige Opvarmning 
af Transformatorens Sekundærkreds er proportional med 
Kvadratet paa Anodevekselstrømmen, saa ved at an
vende en første Drossel af den Størrelse, der her er 
Tale om, er det desuden muligt at reducere Traaddi- 
mensionen for Transformatorens Sekundærvikling, eller 
at faa en maaske knap dimensioneret Transformator til 
at holde sig indenfor rimelige Temperaturgrænser. En 
første Drossel med tilstrækkelig stor Selvinduktion tje
ner netop til at filtrere den med Vekselstrøm overlej- 
rede Jævnstrøm.

Ensretteren arbejder mellem to Belastningsgrænser:
1) Fuld Belastning.
2) Mindste Belastning, hvor der kun afgi

ves Effekt til Bleedermodstanden.

Ved fuld Belastning bør Selvinduktionen i første Dros
selspole have den dobbelte Værdi af L0 for at kunne 
reducere den skadelige Opvarmningsstrøm. Ved mind
ste Belastning skal Selvinduktionen i det mindste have 
samme Værdi som L0 for at forebygge en for stor

Spændingsforøgelse, Forringelse af Spændingsregulerin- 
gen og Risiko for, at Ensretter og Kondensatorer tager 
Skade. Lad os tage et Eksempel:

Vi antager, at en Ensretter skal afgive 100 mA ved 
500 V. Belastningsmodstanden ved fuld Belastning er 
da 5000 Ohm. Regnes som midste Belastning 20 mA 
Bleederstrøm, bliver Modstanden her lig 25000 Ohm. 
Den optimale Selvinduktion ved fuld Belastning er 12
H, og den kritiske Selvinduktion ved mindste Belast
ning er 30 H. En 30 H Drossel bliver temmelig stor, 
men der kan tages Hensyn til Tendensen hos Drossel
spoler med Jernkærner til at variere i Selvinduktion 
ved Ændring af Jævnstrømmen, og en mindre Luft
spalte kan anvendes. Det er imidlertid af stor Vigtig
hed, at Drosselspolen gøres tilstrækkelig stor, saaledes 
at Mætning ikke foraarsager altfor lav Selvinduktion 
ved fuld Belastning.

Det er svært at give en udtømmende Beskrivelse af, 
hvorledes en Filterspole skal konstrueres, paa Grund af 
de mange forskellige Størrelser udstandset Jern, der fin
des paa Markedet, ligesom Materialet kan være højst 
forskelligt. Afhængig af den Belastning, Spolen skal 
kunne taale, kan man vikle Spolen med 0,5 mm Traad 
for 400 mA, 0,4 mm for 250 mA, 0,35 mm for 200 mA 
og 0,3 mm for 150 mA.

Inden vi fortsætter i næste Nr., kan vi sammenfatte, 
hvad der er blevet sagt ovenfor:
1) For Selvinduktionen af den første Drosselspole  i 

Ensretteren findes der en kritisk Værdi.
2) Den kritiske Værdi findes ved at multiplicere Be

lastningsmodstanden med 6/5000

3) Den optimale Værdi ved fuld Belastning er den 
dobbelte af den kritiske.

4) Den kritiske Værdi afhænger kun af Belastnings- 
modstand og Frekvens.

(Fortsættes).

Spoletabel til AmatørSuper.
CSide 343

Frekvensomr.

Indgangskreds
Oscillator

kreds

TraadL1 l3 Udtag L3 Udtag

18—36 MHz 2 2,5 0,5 2,5 1 1 mm

9—18 „ 5 6 1 6 2 1 „

5—10 „ 7 12 1 12 3 1 „

2,7- 5 „ 12 29 1,5 26 6 0,5 „

1,5- 3 ,. 20 56 2,5 50 10 0,3 „
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Fornyelse af Sendeti l ladelser.

En hel Del Amatører staar overfor at skulle fornye 
deres Licens nu til 1. April. I den Anledning har man 
fra Generaldirektoratet for Post- og Telegrafvæsenet 
bedt os meddele, at der i Dagene efter den 15. ds. vil 
blive udsendt Opkrævninger til alle de Amatører, hvis 
Licens er forfalden.

Heraf fremgaar, at det ikke længer er nødvendigt 
at ansøge om Licens-Fornyelse. Bliver Opkrævningen 
ikke indløst, tages det som et Tegn paa, at vedkom
mende Amatør ikke ønsker at bevare sin Sendetilladelse. 
Skulde det alligevel være Tilfældet, maa der naturligvis 
ansøges paany.

Denne Nyordning, som nu indføres forsøgsmæssigt, 
synes os at være særdeles praktisk og tiltalende. Den 
betyder en væsentlig Forenkling, er tidsbesparende, og 
der opnaas hurtigere Klarhed over, hvor mange der 
ønsker at beholde deres Licens. For alle Parter vil 
denne Reform sikkert blive hilst med stor Tilfredshed.

Kredsinddel ing af  Danmark.
Paa et for nylig afholdt Bestyrelsesmøde drøftedes 

og vedtoges en Ordning, der skulde træde i Stedet 
for den nuværende Distriktsinddeling. Hidtil har det 
nærmest været saadan, at ingen har vist, hvor Grænserne 
var mellem de forskellige Distrikter; derfor kom Be
styrelsen til det Resultat, at Afgrænsningen maatte 
foretages ved Hjælp af allerede bestaaende Systemer 
for Danmarks inddeling. Amtsgrænserne fandtes ud
mærket anvendelige til Formaalet. Det blev besluttet 
at inddele Landet i 9 Kredse hver med en Kredsleder. 
Indenfor hver af Kredsene kan dannes Afdelinger, der 
ledes af Afdelingsledere. Som Bindeled mellem Kredsene 
og EDR’s Hovedbestyrelse blev valgt en Landskredsleder.

Næstformanden, OZ7SS blev valgt til Landskredsleder 
og skulde straks begynde at tage sig af Organiseringen. 
Ordningen træder i Kraft straks. Tanken om en Ind
deling af Landet i Kredse er ikke ny; den har før 
været livligt diskuteret, men nu er Tidspunktet kom
met til at gøre dette Skridt fuldt ud. I Fremtiden sørger 
Kredslederen for alle Medlemmer indenfor hans Om- 
raade, ligesom Hovedbestyrelsen betragter ham som 
EDR’s Tillidsmand for den paagældende Kreds.

Med Henblik paa en eventuel senere Ordning med 
Tildeling af Kaldesignaler indenfor de paagældende 
Kredse omfatter Inddelingen 9 Kredse:

1. Københavns Amt.
2. Øvrige Sjælland. (Frederiksborg, Holbæk, Sorø 

og Præstø Amter).
3. Lolland-Falster. (Maribo Amt).

4. Fyns Stift. (Odense og Svendborg Amter).
5. Sønderjylland. (Haderslev, Aabenraa-Sønderborg 

og Tønder Amter).
6. Vestjylland. (Ribe, Ringkøbing og Thisted Amter).
7. Østjylland. (Aarhus, Vejle og Viborg Amter).
8. Nørrejylland. (Randers, Aalborg og Hjørring 

Amter).
9. Bornholms Amt.

Denne nye praktiske Ordning af EDR’s organisations
mæssige Inddeling af Danmark førte til Diskussioner, 
om Tiden var moden til nu at fremkomme med Forslag 
om fuldstændig Ændring af Kaldesignaltildelingen. Der 
blev Enighed om at lade de kommende Kredsledere 
undersøge Stemningen blandt de Medlemmer, der alle
rede har Sendetilladelse.

Efter den eventuelt nye Ordning skulde Tildelingen 
foregaa i alfabetisk Orden, og Tallet skulde henvise 
til Distriktet, Amatøren er bosiddende i. To Kalde
signaler med samme Bogstaver skulde ikke tildeles; 
derved skulde Amatøren kunne flytte fra et Distrikt 
til et andet uden anden Ændring i Kaldesignalet end 
Tallet.

De ældre Amatører, der ikke vil være glade ved at 
give Slip paa deres allerede indarbejdede Kaldesignaler, 
vilde faa en lille Trøst efter den nye Ordning, idet de 
nye Kaldesignaler vilde blive tildelt efter Anciennitet. 
F. Eks. den ældste nuværende Amatør, der bor i Sorø 
Amt, faar tildelt OZ2AA; den næstældste nuværende, 
der bor i Aarhus, faar OZ7AB, den tredie ældste, der 
er Københavner, faar OZ1AC. Flytter Københavneren 
til Aarhus, bibeholder han Bogstaverne, men Tallet 
bliver ændret til OZ7AC.

Et saadant System vil byde paa adskillige Fordele 
fremfor det nugældende, hvor Kaldesignalerne bliver 
tildelt i Flæng. Blandt a. vil Arbejdet i at opspore 
ulicenserede Stationer blive betydelig lettere, ligesom 
man altid vil være klar over, i hvilken Ende af Landet 
den Amatør, man har QSO med, befinder sig. Skulde 
en ulicenseret benytte en anden Kreds’ Tal, vil de, der 
bor i hans Nærhed, hurtigt opdage, at der er „Ugler 
i Mosen“. Der vil kunne holdes interessante Tests 
Distrikterne imellem, etc. etc.

Det skulde være interessant at høre Medlemmernes 
Mening dette Emne vedrørende, og Bestyrelsen ser 
meget gerne Diskussioner bragt i Stand ved Møder 
og Sammenkomster, saaledes at Sagen kan bringes til 
Urafstemning, saafremt det viser sig, at der er Stemning 
for Henvendelse til Generaldirektoratet.

Bestyrelsen.

For en Ordens Skyld kan der være Grund til at 
meddele, at der ogsaa indenfor Bestyrelsen er delte 
Meninger om det ønskelige i, at alle ændrer Kalde-
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signaler. Imidlertid vil Sagen jo blive afgjort af Med
lemmerne selv gennem Urafstemning, saaledes at det 
skulde være muligt at drøfte den nogenlunde liden
skabsløst. Red.

Danske Hams.
62 - OZ9N.

OZ9N lavede sit første Krystalapparat i 1925 og 
eksperimenterede lidt med BCL-Modtagere i de efter
følgende Aar. Men først i Slutningen af 1932 kom 
Interessen for de korte Bølger, og „Smitten“ stammede 
fra OZ9P. Sendetilladelse erhvervedes i 1934.

I de Aar, hvor 9N havde sine Studier at passe i 
København, var han kun aktiv med Stationen, naar han 
i Ferierne var hjemme i Frederikshavn. Bedre gik det, 
mens han var ansat paa Skamlebæk Radio. Ganske 
vist var det umuligt at arbejde paa 14 MHz, naar 
OXE sendte, idet den har et Par Hundrede Gver- 
svingninger paa dette Baand — skønt den hører hjemme 
paa 5000 m!

Men OXE sender ikke om Natten, og det benyttede 
9N sig af, saa han fik en hel Del DX. Paa 7 MHz 
var der pi aktisk talt ingen Forstyrrelser fra de mange 
nærliggende Sendere. 9N’s Station bestod af en 1-V-l 
elektronkoblet Modtager og en MO-PA Sender med 
ca. 30 Watt Input. For Tiden er han paa Togt med 
Havundersøgelsesskibet „Dana“.

Gamle Numre af „OZ“.
Takket være en udstrakt Imødekommenhed fra Bog

trykkeren, som fremstiller „OZ“, er vi kommet i Be
siddelse af en hel Del ældre Numre af Bladet, som 
det paa anden Maade vilde have været umuligt at 
fremskaffe. Vort Lager er derfor betydelig mere om
fattende, end det fremgaar af Fortegnelsen i Januar 
„OZ“, og vi bringer derfor hermed en ny Liste over 
Blade, som vi er i Stand til at levere.

1932: Oktober, November og December. 1933: Hele 
Aargangen med Undtagelse af Maj. 1934: Hele Aar- 
gangen komplet. 1935: Hele Aargangen komplet. 
1936: Hele Aargangen med Undtagelse af Februar. 
1937: Hele Aargangen komplet.

Hvert Nummer koster 50 Øre pr Stk. (dog 1 Kr. 
for det store Jubilæumsnummer fra August 1937). Be
stilling indsendes til E.D.R.s Kasserer, og Beløbet kan 
indbetales paa Giro-Konto 22116. Her er en Lejlighed 
til at faa Deres gamle Aargange kompletteret, og det 
er en Lejlighed, som aldrig nogensinde kommer igen. 
Nogle af Numrene findes kun i eet eller ganske faa 
Eksemplarer. Skynd Dem at indsende Bestilling, inden 
det er for sent!

Nyt om Ferieudvekslingen.

Som Læserne vil vide, kom Ideen om Ferieudveksling 
mellem Amatørerne i forskellige europæiske Lande frem 
under Sommerlejren i Fjor. Det blev D.A.S.D., som 
paatog sig at søge Tanken ført ud i Livet, og den 
henvendte sig derfor til en Række Lande med Fore
spørgsel om, hvorvidt man var interesseret i at deltage 
og hver for sig gøre et Arbejde for at føre Tanken 
ud i Livet. Denne Henvendelse var aftrykt i „OZ“ 
for November 1937.

D.A.S.D. (Berlin) har nu modtaget bekræftende Svar 
fra følgende Lande: Belgien, England, Estland, Frankrig, 
Italien, Litauen, Østrig, Ungarn og Schweiz. Foreløbig 
har dog kun to af Landene udpeget en Leder for 
Ferieudvekslingen, nemlig Tyskland, (Hr. W. Franczok) 
og Danmark (OZ1D). Man maa altsaa selv tilbyde at 
tage en Amatør som Gæst i samme Tidsrum, som 
man ønsker at rejse i. Alle, der er interesseret, bedes 
tilskrive OZ1D, Ringsted, som straks sender et Spørge
skema, som man maa udfylde.

Tysk Sommerle j r :
D.A.S.D. har besluttet at arrangere en Sommerlejr 

for tyske Amatører, og man vil første Aar lægge den 
i Harzen. Vi kan endnu intet bestemt sige om Tids
punktet, men skal fortælle herom i næste „OZ“. Der 
vil sandsynligvis blive Mulighed for danske Amatører 
til at deltage i denne Lejr.
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Er det for let at opnaa Amatør-Sendetilladelse 
i Danmark?

I Fortsættelse af mit Indlæg i „OZ“ for Februar 
skal jeg især paa Foranledning af Redaktørens Kommen
tarer fremkomme med følgende:

Et Indlæg, som det jeg fremkom med, faar uvilkaar- 
ligt et „Latterligheds-Stempel“, naar Redaktøren kom
menterer det paa den Maade. Redaktøren ved lige saa 
godt som jeg, at Emnet, jeg behandlede, ligger Ama
tørerne meget paa Sinde, og det er gennem de sidste 
Maaneder diskuteret ret ofte; det maa som Følge deraf 
faa Interesse for en videre Kreds. I Kommentarerne 
hæfter jeg mig specielt ved Udtrykket „Barnepige-Prin
cipper“ og Udtalelsen: „Kun i et Land, hvor Borgerne 
har Lov til ogsaa at begaa Dumheder paa eget Ansvar, 
kan der tales om virkelig Frihed. Vi maa se at komme 
bort fra den sygelige Trang til at gaa og passe paa 
hinanden“.

Det er et underligt Synspunkt at have, og et saadant 
Standpunkt burde ikke komme til Orde ved et Indlæg 
af alvorlig Art, i hvert Fald ikke uden der samtidig 
fremkommer mere konkrete Oplysninger om, hvorfor 
han er Modstander af de Synspunkter, jeg fremdrog.

Senderamatørernes Rettigheder er ikke mange, og hver 
Gang en international Radio-Konference finder Sted, 
gaar vi, der ønsker at værne om Kortbølgesagen i stor 
Spænding for, hvad Resultat Konferencen kommer til 
vedrørende Kortbølgeamatørerne. Vor Eksistens „hæn
ger i en Traad“, og hvis vi ikke omhyggeligt sørger 
for, at vore Kolleger og vi selv holder os de gældende 
Bestemmelser efterrettelige, vil Klager strømme ind om 
os fra de Parter, der er interesseret i vor Fjernelse. 
Alt for mange Amatører hører til den Kategori, der be
gynder deres Kortbølgearbejde paa den Maade: „Jeg 
har en Fætter paa Amager, og vi syntes, det kunde 
være morsomt at tale med hinanden i Radio; hvor me
get koster en Sender for Telefon?“ Det er ikke den 
Slags Amatører, vi staar os ved at faa ind i vore Ræk
ker; det er dem, der ødelægger vort Arbejde.

Vi ønsker kun at faa dem ind, der ved Hjælp af 
lidt Ihærdighed ønsker at tilegne sig Kendskab angaaende 
Kortbølgebevægelsen ad naturlig Vej for Kortbølgesa
gens egen Skyld. Vi er ikke interesseret i en „Udklæk
ning“ af Senderamatører, som nogen har den Opfattelse 
af — ja, ligefrem danner Forening blandt Meningsfæller 
i andre Retninger — for at kunne give de, der ellers 
ikke nogensinde faar Lejlighed til at stifte Bekendtskab 
med Sagen, interessante Oplysninger, som uvilkaarligt 
vil pirre Nysgerrigheden. Vi ønsker en naturlig Til

gang; vi skal ikke staa i Stampe eller lukke for al Agi
tation, blot sørge for, at de, der ønsker lidt Kendskab 
til Sagen, ved, hvor de skal henvende sig. Til Eksem
pel er vor Annonceudveksling med andre Radioblade 
udmærket.

Tilgangen til Senderamatørernes Rækker er ved at 
blive saa stor, at Stigningen er ved at blive unaturlig. 
En unaturlig Tilgang er af det Onde, og derfor maa 
man søge at komme det Onde til Livs. Vi maa bremse 
op for Tilgangen, saaledes at kun de, der virkelig har 
Interesse for Sagen, kommer „indenfor“.

Mit Synspunkt kan maaske se egoistisk ud, og maaske 
nogle vil tænke: „Ja han kan sagtens; han har sit paa 
det tørre“. Dette skulde meget nødig blive Opfattelsen, 
og enhver naturligt tænkende vil sikkert inderst inde 
give mig Ret i mine Synspunkter, selv om han „ikke 
har sit paa det tørre“. Der maa gives vordende Sender
amatører grundige Oplysninger om Senderens Virke- 
maade, saaledes at de ikke kan blive til Gene for andre. 
Nu, da vort Antal er saa stort, er der større Fare for, 
at vi vækker for megen Opmærksomhed f. Eks. ved 
forkert afstemte Sendere, (til Gene for kommercielle 
Stationer), daarligt filtrerede Sendere (til Gene for 
Radiofonilyttere), daarligt betjente Sendere (til Gene 
for Amatørkollegerne) og sidst — men ikke mindst — 
ukultiverede Sender-Operatører (til Gene for Sender
amatørerne i Almindelighed). Især det sidste Punkt 
bør der lægges Mærke til; det er et stort Faremoment 
for Senderamatørernes Omdømme i Offentligheden nu, 
da Foneamatørernes QSO’er kan aflyttes paa alle mo
derne Radiofonimodtagere.

At hvert af de fremdragne Punkter virker ødelæggende 
for Amatørbevægelsen kan hurtigt slaas fast. De fleste 
Lande sørger for, at Vilkaarene for at opnaa Sende
tilladelse er svære, saaledes at ikke enhver „p. t. Inter
essent“ skal faa Lejlighed til at komme ind. Jo flere 
Lande med skærpede Krav, desto mindre Antal af de 
nævnte Overtrædelser og desto bedre Omdømme blandt 
Myndighederne og i Offentligheden. Danmark er snart 
det eneste Land, hvor ingen Eksamen kræves, og vi 
kan ikke forsvare overfor udenlandske Amatører, at 
det tillades, at ukyndige Danskere lovligt har Til
ladelse til at drive Amatørvirksomhed. Vi har derfor 
ikke Lov til at „begaa Dumheder paa eget Ansvar“, 
og det kan ejheller betragtes som „en sygelig Trang 
at gaa og passe paa hinanden“. Kommentarer er vist 
overflødige! Poul J. Jensen,

OZ7GL.

OZ7GL synes desværre at have overset, at vore 
Kommentarer til hans første Indlæg udelukkende gjaldt 
hans Bekymringer i Anledning af, at alle Amatører maa 
bruge høje Spændinger til deres Sendere. De øvrige
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Synspunkter blev ikke imødegaaet, og det burde derfor 
have været unødvendigt at gentage dem i dette Nummer. 
Vi henviser til vor ledende Artikel, som iøvrigt var 
skrevet, før omstaaende Indlæg blev modtaget.

Red.

Aktivitets-Rapporter.
Østjylland.

I Fredericia er der nu 6 Medlemmer, og Morsetræ- 
ningen er i fuld Gang, saa det varer sikkert ikke længe, 
før der kommer en Licens.

OZ1JW har ligget stille paa Grund af Flytning, men 
kommer sikkert i Gang paa 14 MHz om kort Tid med 
Antenneforsøg.

OZ2JA er meget aktiv og har nu naaet 24 Prefixes.
OZ-DR356 har været Hovedperson i en „Rævejagt“ 

og venter nu spændt paa Licens, antagelig som OZ3RA.
OZ-DR358 venter ogsaa paa Licens og vil paa sin 

Station anvende en 1000 Watts vandkølet Forlagsmod- 
stand, der kan bringe Kaffen i Kog, mens QSO’en staar 
paa.

Der er nu foreløbig 13 Medlemmer i Kolding. De 
4 har Licens, og 3 mere kan ventes, da Morseattesterne 
er i Orden. De helt nye morser, saa snart der er Tid 
for ogsaa at komme med. OZ1JW.

Sønderjylland.
OZ1Q kommer nu atter i Luften efter lang Tids QRT, 

efter at hans QRA atter er blevet Haderslev.
OZ3M kører i Øjeblikket med MO-PA, hovedsage

lig paa 3,5 MHz. Han har især beskæftiget sig med 
Fone og har eksperimenteret med forskellige Antenner. 
Der bruges Fanggitter-Modulation paa RK23, og Input 
er 15—20 Watt. Modtageren er 1—V—2.

OZ3O bruger en Hartley Sender med 5 Watt paa 
CL4. Antennen er 1/3 Hertz, og der eksperimenteres 
med Gitterspændings-Modulation.

OZ5DM tænker paa Energiforhøjelse ved Omfor
mer. Han er aktiv hver Aften KL 18,30 til 19, da han 
mener, at QRK er bedst ved den Tid paa 3,5 MHz. 
„Stærekassens“ Program er heller ikke saa værdifuldt 
paa det Tidspunkt.

OZ5J har bygget Frekvensmaaler og bliver snart 
aktiv igen.

OZ5L er en nylicenseret Amatør i Vojens, som snart 
kommer i Gang.

OZ7A er ved at have overstaaet sin Travlhed og 
skal nu have sin nye DX-Kanon i Gang.

OZ7AG er ved at bygge Frekvensmaaler. Desuden 
har han konstateret, at Krystal-Mikrofoner virker fb.

OZ7JC har 7 Watt paa en Hartley og bruger Hei- 
sing-Modulation med 2 Trins Forstærkning. Rapporter 
fra DR-Amatører ønskes gerne, og de besvares med 
QSL. Foruden Europa har han opnaaet 2 DX-Resul- 
tater, men han har dog en Mistanke om, at de sidst
nævnte er en Mystifikation fra en lokal Station.

OZ7LF har det saadan, at Aktiviteten helt holdt op, 
da Licensen kom. Hi!

OZ7PH kommer snart i Gang med sin store „Kanon“.

OZ8V eksperimenterer baade med Sender, Modtager 
og forskellige Antenner. Senderen ombygges i nær Frem
tid til ECO-PA med Rørene 59 og RK23 samt Fang- 
gitter-Modulation.

OZ-DR359, 403, 410 m.fl. træner med Morsen og 
venter snart Licens. OZ7A.

Fyn.
OZ5U er godt tilfreds med sin nye ECO-PA, der 

giver gode QRK-Rapporter og 90% T9 fb paa alle 
Baand. LA7R gav WRT 599 paa 7MHz. Collins Kob- 
lingsled bruges nu paa alle Baand, og det virker fb. 
Diagram over Senderen sendes gratis til Hams med 
220 Volt DC, som har Interesse deraf.

Fra Afdelingerne,
E.D.R.s københavnske Afdeling.

I «Ordenshuset», Griffenfeldtsgade 7 (Lokale 6), Tlf. Nora 8623. Afdelingens- 
Formaal er at afholde Klubaftener, Morsekursus og Foredrag for E.D.R.s køben
havnske Medlemmer. Der er fri Adgang for alle Medlemmer af E.D.R. Klubaften 
afholdes hver Mandag fra Kl. 20, og der er Morsekursus Onsdag og Fredag fra KL. 
20—22. Mandag fra Kl. 20 udleveres QSL-Kort. Alle Oplysninger faas hos OZ3U,. 
Tlf. Vester 2425y, OZ4M, Tlf. Taga, 6y24y eller gennem Afdelingens Telefon.

Mandag den 7. Febr. fortalte OZ2R om ECO-Op- 
stillinger. Han tegnede Diagram og forklarede Opbyg
ningen, Indstilling og hvorledes man bedst modulerer 
en saadan Sender. Til Slut blev en ECO-Sender de
monstreret.

Mandag den 14. Febr. var der Diskussion om 56 MHz. 
OZ3U forklarede, hvorledes man havde tænkt sig 56 
MHz Arbejdet tilrettelagt. Han mente, at man burde 
oprette en særskilt 56 MHz Afdeling i København og 
lade en Mand med lidt Erfaring og virkelig Interesse 
for Sagen lede denne. Der bør afholdes 56 MHz Af
ten i Klublokalet om Torsdagen, og alle de Medlem
mer, der har Interesse for dette Arbejde, kan saa sam
les ved disse Lejligheder. Desuden vil der være Grund 
til at bygge en 56 MHz Klubsender, som arbejder paa 
bestemte Tider.

OZ3U foreslog Herr Boye Clausen til Leder af 56 
MHz Afdelingen. Clausen beskæftiger sig til daglig 
med Ultrakortbølge-Arbejde, da han er ansat hos Fir
maet M. P. Pedersen. Clausen var meget interesseret 
i 56 MHz og vil gerne gøre noget herfor. Man lod 
saa de interesserede indtegne sig paa Lister og aftalte, 
at første Mødeaften skulde være Torsdag den 24. Febr.

Søndag den 20. Febr. var ca. 60 Medlemmer paa 
Besøg i Statsradiofonibygningen. Det interessante An
læg blev beset under Ledelse af OZ2Q. — Mandag 
den 21. Febr. holdt Ingeniør Dahl fra A/S DEIF et 
udmærket Foredrag om Maaleinstrumenter. Herr Dahl 
forklarede Opbygningen og Anvendelsen af forskellige 
Instrumenter og viste os „Indmaden“ af Blødjerns-, 
Drejespole-, Dynamisk- og Ventil-Instrumenter.

Mandag den 28. Febr. talte OZ7HL om forskellige 
Mikrofontyper. Han tegnede og forklarede indgaaende 
Opbygningen af de forskellige Typer og beskrev, hvor
ledes man nemt kan bygge en fb „Mike“ af Dralowid- 
Typen. Foredraget blev fulgt med Interesse af det fuldt 
besatte Lokale.
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Program for den kommende Maaned.
Mandag den 21. Marts Konstruktionsbeskrivelse afen 

Baandmikrofon. Derefter Grammofon-Optagelse med De
monstration af forskellige Mikrofontyper. Af ex OZ7PG. 
Mandag den 28. Marts Klubaften med Diskussion. 
Mandag den 4. April lille Indvielses-Højtidelighed i de 
nye Lokaler med fælles Kaffebord. Mandag den 11. April 
Foredrag om, hvorledes man beregner Transformatorer.

Desværre blev vor Klubsender ikke færdig i denne 
Maaned. Det vil trække længere ud end beregnet, da 
den nu skal ændres til AC-Drift. Vi mangler et Par 
Transformatorer — en til Pladespænding og en til Mo- 
dulatoren -— og hvis nogen har et saadant Par for 
meget, vil de blive modtaget med Glæde. Husk — fra
1. April er vor nye Adresse: Fuglevangsvej Nr. 14, 
København F. OZ3U.

Nye Lokaler for den københavnske Afdeling.
Pladsforholdene i vort Lokale har i den senere Tid 

været meget elendige. Vi har til hvert Foredrag været 
stuvet ca. 70—80 Mennesker sammen, hvoraf de fleste 
ryger, og da hele Rummet ikke er større end 40 m2, 
er Luften alt andet end god. Dertil kommer, at flere 
maa staa op den Tid, Foredragene varer, grundet paa 
manglende Plads til flere Stole.

Bestyrelsen havde derfor indledet Forhandlinger med 
Værten i Ordenshuset om at leje et større Lokale. Der 
forlangtes imidlertid en saa høj Leje, at man vilde være 
nødt til at paalægge Medlemmerne et temmeligt stort 
Kontingent. Vi annoncerede saa i et københavnsk Dag
blad efter Foreningslokale og fik 17 Tilbud, som alle 
blev undersøgt. Det viste sig at være meget svært at 
finde noget, der egnede sig — og til vore Penge — og 
hvor fik vi saa Borde og Stole fra?

Men alligevel lykkedes vore Anstrengelser, og vi 
fandt det, vi søgte — det helt ideelle, et helt lille Hus 
helt for os selv. Man kommer ind ad egen Indgang, 
hænger Tøjet i en stor Garderobe, og lige til venstre 
kommer man ind i en nydelig Foredragssal med Plads 
til 100 Menneskei;. Og det allerbedste: Der er Stole 
til dem allesammen. Gaar man saa ud igen i Gardero
ben, er der en Trappe ligefor, som fører op til et stort 
Lokale, der indrettes til Morserum, Læsestue, Kontor, 
og her skal ogsaa Senderen installeres. Ogsaa heroppe 
er en stor Garderobe.

Man vil allerede nu kunne se Fordelene. Foredrags
sal for sig, Morsekursus for sig, og dertil kommer en 
dejlig stor Have, hvor vi kan henlægge Forsøgene og 
eventuelle Foredrag til om Sommeren. Der er ogsaa 
tænkt paa Medlemmernes materielle Fornødenheder. 
En Kop Kaffe med Brød faas for 55 Øre og en 01 
for 50 Øre — alt incl.

Vi haaber saa at have opfyldt et længe næret Øn
ske om nyt Klublokale, og vi haaber at se saa mange 
Medlemmer fra Afdelingen som muligt til Møderne, 
ligesom Medlemmer af E.D.R. fra Provinsen selvføl
gelig altid er velkomne. Vi begynder i det nye Lokale 
den 4. April med en lille Indvielsesfest. Til Slut skal 
nævnes Lokalernes centrale Beliggenhed: Fuglevangs
vej Nr. 14, omtrent Hjørnet af H. C. Ørstedsvej — Ro- 
.senørnsallé. OZ3U.

56 MHz Arbejdet i København.
Vi er i den københavnske Afdeling en Snes Ama

tører, der interesserer sig for 5 m Baandet, og der er 
derfor dannet en Forsøgskreds. Den 24. Febr. afhold
tes et indledende Møde i Klublokalet, og her havde 
flere Amatører medbragt deres Apparater. Men da Ud
viklingen gaar fremad med Stormskridt, er det meget 
vanskeligt at afgøre, hvilke Sender- og Modtagertyper 
man skal vælge. Man blev da ogsaa paa Mødet enige 
om først at oprette 2 eller 3 faste Stationer med for
holdsvis høj Effekt for at faa lidt Erfaring med Mod
tagerforholdene og hvilke Modtagere, man skal an
vende. Den superregenerative synes at have flest Til
hængere.

De Sendere, som for Øjeblikket er under Bygning, 
vil man søge at stabilisere saa godt, at der til Aflyt
ning af dem kan anvendes CW Superheterodyn-Mod- 
tagere. Vi beder derfor alle de Amatører, som inter
esserer sig for dette Arbejde, om at sende os Rappor
ter. Vi skal meddele, saa snart vi kommer i Gang. 
Da vi er klar over, at der ude omkring i Landet fin
des mange, der ogsaa interesserer sig for 5 m Baan
det, vil vi meget gerne samarbejde med dem og beder 
dem sætte sig i Forbindelse med os. Vi er taknemme
lige for alle Forslag. Til Slut skal mindes om, at vi 
hver Torsdag Kl. 20 holder Møde og Forsøg i Klub
lokalet. L. Boye Clausen.

Sicilensgade 14, Kbhvn. S. Tlf. Amager 1201.

Da ovennævnte Ultrakortbølge-Arbejde er at be
tragte som en Fortsættelse af den henslumrede „For
søgskreds 2“, vil vi gerne henstille, at man stadig an
vender denne Betegnelse. Her i Landet har vi været 
langt tilbage med 56 MHz Arbejdet, og det er glædeligt 
at se, at der nu skal gøres en alvorlig Indsats. Vi kan 
saa betragte Hr. Boye Clausen som Leder af FK2, og 
vi haaber, at det resulterer i mange interessante Rap
porter her i „OZ“. Red.

Bornholm.
Skærtorsdag den 14. April afholder Bornholms-Af- 

delingen ordinær Generalforsamling i Villa „Nova“ Kl. 
14 pr. Dagsorden iflg. Lovene.

Den sidste Aften, hvor der afholdes Morsekursus, 
arrangeres en Konkurrence mellem Deltagerne, hvor 
de, der bliver bedst placeret, faar tildelt en lille Op
muntring. — Saa hæng i med Nøglen Gutter! Fra og 
med Mandag den 7. Marts forefindes et Morse-Skrive- 
apparat ved hver Træningsaften. OZ4IM.

Lolland-Falster,
Mødet i Maribo den 20. Februar havde samlet ret 

god Tilslutning. Da OZ2B havde daarlig Tid, frabad 
han sig Genvalg som Afdelingsformand. I Stedet for 
valgtes OZ8G.

Der fremkom Forslag om at holde Møderne hos 
hinanden, men det blev forkastet, da det kun var faa, 
der kunde rumme saa mange paa een Gang. Endvidere 
blev det foreslaaet, at Møderne skulde holdes een 
Gang hver Maaned, og da der var stor Stemning herfor, 
vil dette blive gennemført.

Næste Møde afholdes Søndag den 27. Marts Kl. 20 
paa Hotel „Harmonien“ i Nakskov. Der vil blive 
demonstreret en Modtager og Sender til 28 og 56 MHz.

OZ8Q.
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Fyn.
Afdelingen holdt Generalforsamling den 16. Februar. 

Af Beretningen fremgik, at der havde været afholdt 
Nytaarsstævne med Udstilling, Udflugt til Munkebo 
med Damer, 2 Rævejagter samt 10 Maanedsmøder. 
Medlemstallet pr 1. Januar 1937 var 64 og pr. 31. De
cember 1937 78. Heraf er de 35 licenserede.

Derefter var der Valg af Bestyrelse. 5Y og 5G blev 
genvalgt. 7EU ønskede ikke at fortsætte, og i Stedet 
for valgtes OZ-DR314. 9M og 9WB blev Revisorer. 
Derpaa drøftede man de kommende Rævejagter, hvoraf 
den første (uden Præmier) skal afholdes den 24. April. 
„Den store fynske Rævejagt“ foregaar i Pinsen. Senere 
blev Diskussionen lagt over til „Rævemodtagere“ i al 
Almindelighed.

Det næste Møde afholdes Onsdag den 16. Marts 
Kl. 20 paa Park Hotel, Odense. Her vil blive Demon
stration af Modtagere, der er egnet til de kommende 
Rævejagter.

Sønderjylland.
Afdelingens Møde i Haderslev den 20. Februar blev 

godt besøgt, idet 23 Amatører kom tilstede. Det sluttede 
først ved Midnatstid. Fra vor gamle Formand OZ7MP 
indkom der Hilsen med Ønsker om et godt Stævne. 
Tak for det, 7MP!

Der blev en livlig Diskussion om Emnet „Telefoni 
kontra Telegrafi“. Det vedtoges at afholde næste Møde 
i Aabenraa, hvor Elektricitetsværket beses. Der viste 
sig at være god interesse for Rævejagter. Den første 
tænker vi paa at afholde i Pinsen. Derfor OB's -—■ gaa 
i Gang med Bygning af Modtagere, saa alt kan være 
i Orden til Tiden. OZ7A.

Som bekendt afholdes den store fynske Rævejagt 
netop i Pinsen, og der vil være Grund til at gøre den 
til en virkelig Lands-Begivenhed. Af samme Aarsag 
bør alle interesserede Amatører baade i Jylland og paa 
Sjælland tage til Fyn i Pinsen i Stedet for at arran
gere konkurrerende Rævejagter den samme Dag.

Red.
Horsens-Vejle.

Afdelingen afholder Generalforsamling Søndag d. 3- 
April Kl. 15,00 paa Grand Hotel i Vejle. Dagsorden:

1. Formanden aflægger Beretning.
2. Regnskabet fremlægges.
3. Valg af ny Formand.
4. Eventuelt.

Efter Generalforsamlingen er der fælles Kaffebord, 
hvorefter der vil blive arrangeret Underholdning af 
forskellig Art. Nærmere Program herfor vil blive til
sendt Medlemmerne. OZ3HA.

Aarhus.
Der afholdes Paaskestævne i Aarhus 2. Paaskedag 

paa Folkebiblioteket i Vesterallé (østre Indgang). Mø
det begynder Kl. 15. Der bliver Valg af Distriktrepræ
sentant, da undertegnede ønsker at afgaa. Resten af 
Dagsordenen bekendtgøres paa Mødet. Aarhus-Afdelin- 
gens Maanedsmøde udgaar i April. OZ9A.

Randers.
Mødet i denne Maaned afholdes Lørdag den 26. 

hos Herr Arne Hansen, Aarhusvej 59, Randers
OZ5R.

For 10 Aar siden,
Marts 1928.

„Radio-Posten“ d. 9/3: R, S. G, B. har oprettet et 
„Contact Bureau (Forsøgskreds), hvortil Assistance sø
ges af E.D.R.s Medlemmer. — ED7AB (nuværende 
OZ1D) fortæller under Traffic Notes, at han har haft 
Licens siden April 1926, men har arbejdet med Sen
dere siden 1922. Armstrong eller Hartley Sendere be
nyttes, og om kort Tid paabegyndes Telefoniforsøg 
paa 74 m.

23/3: E.D.R. har holdt et velbesøgt Medlemsmøde- 
i Teknologisk Institut, hvor bl.a. SM.UA (nuværende 
SM6UA) var tilstede. Ingeniør Bramslev holdt Fore
drag om Højspændingsforsyningens Problemer. — 12 
DR-Numre er nu indregistreret, deriblandt DR010, 
(som nu er bedre kendt under Betegnelsen OZ7GL).

30/3: ED7ZG (nuværende OZ7Z) beskriver sin Sen
der: Det er en parallel-feed Hartley. Drosselspolerne er 
viklet paa 14 Liniers Lampeglas, og Gitterafledningen 
bestaar af en overbrændt Transformator. — ED7DM 
(nuværende OZ7DM) har overtaget Redaktionen af
E.D.R.s Side i „Radio-Posten“ paa Grund af Forman
dens Sygdom. E.D.R. har i Øjeblikket 135 Med
lemmer.

Nyt fra Radio-Branchen.
Telefunken Amatørsenderør.

Fra Siemens Elektricitets Aktieselskab har vi modta
get Brochurer vedrørende Telefunken Amatørsenderør, 
der nu kan faas her i Landet, og man glædes over det 
store Udvalg, som der er at vælge imellem.

RS241 er en 15 Watts Triode, direkte opvarmet,1 og 
max. Pladespænding er 400 Volt. Glødetraaden tager 
0,6 Ampere ved 3,8 Volt. Røret koster 40 Kr.

RS245 er en direkte opvarmet 6 Watts Triode. Max.. 
Anodetab er 10 Watt, og Røret kan taale indtil 400 
Volt paa Pladen. Glødetraaden skal have 1,7 Ampere 
ved 2 Volt. Pris 23 Kr.

RS248 har indirekte opvarmet Katode, som kræver 
0,55 Ampere ved 12,6 Volt. Røret, der er en 15 Watts 
Triode, arbejder med max. 500 Volt paa Pladen. Pri
sen er. 46 Kr.

RS249 er en 12 Watts Triode til ultrakorte Bølger. 
Katoden er indirekte opvarmet, og der kræves ca. 0,5 
Ampere ved 12,6 Volt. Over 14 m kan der anvendes 
en Pladespænding indtil 600 Volt, under 5 m max. 300 
Volt. Pris 60 Kr.

RS276 er en direkte opvarmet Triode, der kan taale 
et Anodetab indtil 40 Watt. Glødetraaden tager 2 Am
pere ved 10 Volt, og Pladen kan taale indtil 1000 Volt- 
Røret koster 60 Kr.
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RS282 er en indirekte opvarmet 100 Watts Triode, 
som tager 1,6 Ampere ved 8 Volt paa Glødetraaden. 
Over 7m kan Pladespændingen være indtil 1000 Volt. 
Pris 245 Kr.

RS287 præsenterer sig som en moderne 35 Watts 
Sende-Pentode. Den er indirekte opvarmet, og Glø
detraaden kræver 0,68 Ampere ved 12,6 Volt. Skærm
gitter og Plade maa faa max. henholdsvis 200 og 800 
Volt. Dette Rør koster 145 Kr.

RS289 spez. er en 12 Watts Sende-Pentode, hvis 
Katode er indirekte opvarmet. Glødetraaden tager 2 
Ampere ved 4 Volt, og max. Plade- og Skærmgitter- 
spænding er henholdsvis 450 og 200 Volt. Prisen er 
60 Kr.

RS337, der har direkte opvarmet Katode (2,75 Am
pere ved 12 Volt), kan taale indtil 110 Watts Anode
tab. Plade og Skærmgitter maa faa indtil henholdsvis 
1500 og 500 Volt. Dette er det største af Rørene i 
Brochuren, og Prisen er 340 Kr. Alle de nævnte Pen- 
tode-Senderør har Fanggitteret ført ud.

RGQ7,5/0,6 er et Kviksølvdamp-Ensretterrør, som 
ogsaa fortjener Amatørernes Interesse. Det er direkte 
opvarmet og skal have ca. 5 Ampere ved 2,5 Volt 
paa Glødetraaden. I en Trefase-Opstilling kan Røret 
afgive indtil 500 mA ved 3600 Volt. Det indre Spæn
dingsfald er kun 15 Volt. Prisen er 60 Kr.

Med den stigende Interesse for Ultrakortbølge-Ar- 
bejde er det glædeligt, at de specielle Modtagerrør 
SF1A (HF-Pentode) og SD1A (Triode) ogsaa er bragt 
paa det danske Marked af Siemens. Disse interessante 
Dværgrør blev udførlig omtalt i vort Januar-Nummer, 
saa vi skal her nøjes med at angive Priserne: SF1A 
koster 37,50 Kr. og SD1A 30,50 Kr.

Der vil sikkert blive Anledning til at komme tilbage 
til nærmere Omtale af de forskellige Telefunken Sende
rør, som uden Tvivl vil friste mange danske Amatører. 
Vi kan i denne Forbindelse nævne, at Siemens har 
overladt E.D.R. et Eksemplar af 100 Watts Pentoden 
RS337 til Forsøg, og der vil være Grund til at antage, 
at dette herlige Rør bl. a. kommer til at arbejde i 
den kommende Lejrsender.

Prahns Radioartikler og Maaleapparater.
Det nye smukke Katalog fra V. Prahns elektrome- 

kaniske Etablissement giver os en klar Oversigt over 
dette Firmas mange kendte Special-Årtikler. Vi nævner 
Jernkernespoler, MF-Transformatorer, Detektorspoler, 
HF-Drosler, Bølgefælder, forskellige Omskiftere m. m.

For Kortbølgeamatørerne er det jo i særlig Grad 
Kortbølgespolerne, HF-Droslerne paa Rudanrør og 
Kortbølgespoleformene af Lavtabsmaterialet Zerolit, 
der har Interesse. Disse udmærkede Frembringelser fik 
straks en god Modtagelse i Kortbølgekredse. Vi Ama
tører har jo ogsaa Grund til at være glade for, at en

dansk Fabrik med et saa anset Navn som V. Prahns 
tænker paa os med Special-Komponenter, som før var 
vanskelige at fremskaffe.

Resten af Kataloget omfatter forskellige Maaleappa
rater og en Samling Diagrammer over moderne Mod
tagere. Maaleapparaterne, som bl. a. omfatter Dekade- 
Rheostater, Maalebroer og Tonegeneratorer, finder jo 
særlig Anvendelse paa Radiofabrikker, men mange 
fremskredne Amatører og Radioteknikere indenfor
E.D.R. vil ogsaa have stor Nytte af at kunne maale 
Modstande, Selvinduktioner, Kapaciteter, Impedanser 
o. s. v. Adskillige af Katalogets Sider er anvendt til 
en detaljeret Forklaring af de forskellige Maaleprincipper, 
saaledes at det tillige faar Karakter af Haandbog.

Firmaet O. Diderichsen har overtaget Firmaet Schou 
Johansen & Co.’s Agenturer, som bl. a. omfatter de i 
sidste Nummer omtalte Wavemaster Kortbølgekonden
satorer.

Nyt paa alle Frekvenser.

Radiotelegrafist Krenkel, der betjente Isflage-Senderen 
under den russiske Nordpols-Ekspedition, har til Dags
pressen udtalt sin Glæde over de mange Forbindelser, 
han har haft med Alverdens Kortbølgeamatører. Han 
hævder ogsaa at have haft QSO med danske Amatører. 
Hvorfor har „OZ“ ikke faaet noget at vide om dette?

„Ekstrabladet“ har omtalt vor Leder i Februar „OZ“ 
meget venligt og forstaaende. Man gaar ind for vort 
Ønske om, at Lytterne skal klage direkte til Amatørerne 
i Tilfælde af Forstyrrelser i Stedet for straks at gaa 
til Myndighederne. Vi takker „Ekstrabladet“ for den 
venlige Støtte.

Det vil sikkert interessere danske Amatører at erfare, 
at W8RCO er en Landsmand. Adressen er: Marcus 
O. Nielsen, 549 Crescent Avenue, Buffalo, New York. 
Gennem hans Bror i København har vi faaet oplyst, 
at W8RCO ofte sender Telefoni paa 28504 kHz, og 
Kl. 15 DNT menes at være den bedste Tid. W8RCO 
vil naturligvis meget gerne i Forbindelse med danske 
Amatører, og vi tvivler ikke om, at Ønsket er gensidigt.

Som ventet faldt Priserne paa europæiske Rør ret 
betydeligt nu, da de amerikanske Rør er kommet paa 
Friliste. Imidlertid synes der paa mystisk Maade at 
være lagt USA-Rørene Hindringer i Vejen i Form af 
Fogedforbud, saaledes af de endnu ikke kan faas i For
retningerne. Formodentlig indtræder der dog snart en 
Ændring i dette ejendommelige Forhold.
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QRA-RUBRIKKEN.

Nye licenserede Stationer.
^OZIPF - Peter Chr. Frost, Vestergade 23, Vojens.
* OZ2IW - Jakob W. Kristensen, Thyregod. 

OZ2MU - Georg Alfr. Poulsen, Rørsangervej 2,1,
København N. 

OZ2RY - Carl Chr. Tornøe Marcussen, Foto
Atelieret, Ryslinge. 

OZ3V - Carl Christensen, Brammersgade 18,2 tv.,
Aarhus.

-vOZ5AB - Arne A. J. Bergstrøm, Ringertoften 20,
St. tv., København N. 

x OZ5L - Theodor Lorenzen, Østergade 51, Vojens.

Atter licenseret.
* OZ4YZ - Hans Bank Rønne, Stockflethsvej 38,2,

København F.

Ændringer.
OZ7MA og OZ9R har faaet Tilladelse til at benytte 

samtlige Amatørbaand.

Nye Medlemmer.
1380 - Hans Daugaard, Gjelstrup pr. Braade.
1381 - Sv. A. Johansen, Norgesgade 28A, Fredericia.
1382 - Rich. Jørgensen, Skellet 2, Tarup, Odense.
1383 - Sv. B. Andersen, Frederik 7’s Gade 6,1, Kbh. N.
1384 - Thorvald Petersen, Pjentedamsgade 21, Odense,
1385 - Poul Levin, Reventlowsvej 11,1, Odense.
1386 - Sven Christensen, Thunøgade 32,3 tv., Aarhus.
1387 ~ Hans Henrik Jørgen sen, Oksbøl Kro pr. Nordborg.
1388 - Anker Jensen, Kastanievej 22, Nakskov.
1389 - Georg Jensen, Vesterbrogade 181,1, Kbhvn.V.
1390 - Johannes Petersen, c/o A. V. Petersen, Dalby.
1391 - P. T. Petersen, Bagnkop.
1392 - Herluf Kamp-Larsen, N.Jespersensvej 17, Kbh. F.

Atter Medlem.
655 - Elin Andersen, Sydbanegade 22, Kolding.

Nye Adresser.
261 - Erik Frandsen, c/o Buch, Hans Brogesgade 45,

Aarhus.
412 - Jørgen Rasmusen (OZ7BR), Rørdal Cement

fabrik, Aalborg. 
497 - Nicolaj Storm, Nyvangsvej 22,1, Odense.
671 - Børge Jensen (OZ1Q), Aarøsundvej 21,1,

Haderslev.
777 - Børge Rasmussen (OZ4BR), Kongevejen 49,

Helsingør.,
967 - N. Chr. Hansen, Ramsherredvej 18,1, Næstved. 

1267 - Gudmund Niels Henriksen, Byglandsgade 9,2 tv.,
København S. 

1361 - J. Broberg Jensen, Børglumvej 22B,2 th.,Vanløse.

Slettet af Medlemslisten fra Januar Kvartal.
7 - P. E. Thorning Jepsen (OZ7DM), København. 

128 - Poul Helmer Petersen, Hillerød.
174 - Erland Pedersen(OZ7W), København. (Udmeldt).

283 - Anders Bang Olsen, København. (Udmeldt)..
360 " C. V. Rasmussen, København.
446 - Malling Christensen (OZ4C), Marstal.
457 - Paul Griinert, København.
556 " V. Christensen, København.
760 - K. J. Olsen, Nykøbing F. (Udmeldt).
815 - Karl E. Kristensen, Aarhus. (Udmeldt).
869 - Asmussen, Tarm. (Udmeldt).
901 - Janus Tabur (OZ4TX), København.
926 - Johs. Worsøe, Roskilde.
961 - Jørgen Nielsen (OZ7NJ), København.
996 - R. P. Christensen, Horsens.

1023 - Hans Ahren’oerg, København.
1068 - Henning Skouby Jepsen, Fredericia.
1079 - Henning Kildsgaard, Dragør.
1080 - Knud Erik Sørensen, København. (Udmeldt).. 
1130 - Svend Halfdan Sørensen, Fredericia.
1136 - Rich. Christensen, Nexø.
1139 - Niels Pedersen, Oddesund Nord.
1147 - Ove W. Tønder, Esbjerg.
1154 - A. Sørensen, Hillerød. iUdmeldt).
1163 - Benjamin Andreassen, Aalborg.
1171 - Anton Albrechtsen, Nørre Sundby. (Udmeldt).
1217 - Ernst Chr. Bahnsen, Lyngby.
1225 - Aage Laugesen, Horsens.
1252 - Henrik Frie, Søborg.
1253 - E. Dupont, København.
1261 - Philip Kreutzer, København. (Udmeldt).
1270 - B. Hansen, København.
1279 - Helmer Bolinder, København.
1281 - Erik Hansen, København.
1291 - Chr. Jensen, Lemvig.
1297 - Edith Sauerberg (OZ2YL), København.

„OZ“ udgives af Landsforeningen „EXPERIMENTERENDE 
DANSKE RADIOAMATØRER,“ Postboks 79, København K.

Teknisk Redaktør: H. C. Jørgensen, Frimestervej 26,3, Køben
havn N. Tlf. Taga 6973x. Alt teknisk Stof sendes herti!.

Hovedredaktør (ansvarlig overfor Presseloven): Helmer 
Fogedgaard pr. Skrøbelev St. Hertil sendes alt øvrigt Stof, 
som ønskes optaget i Bladet. Redaktionen slutter den 5. i 
Maaneden.

Ekspedition: Langelands Centraltrykkeri, Rudkøbing. Klager 
vedrørende Tilsendelsen af „OZ“ rettes ti! Postvæsenet, og hvis 
det ikke hjælper da til Kassereren. .

Sekretær: Poul J. Jensen, Veras Allé 16, Vanløse. Hertil 
sendes al Korrespondance vedrørende Foreningsforhold.

Kasserer: H. V. R. Hansen, Aalekistevej 211,1 th., Vanløse.. 
Tlf. Damsø 2871 x. Hertil sendes alt vedrørende Adresseæn
dringer og Pengesager.

QSL-Manager-: Arne Hammer, Rasmus Andersensvej 12,Nørre 
Aaby. QSL-Kort bedes sendt direkte hertil. Giro Nr. 23934.

Annoncechef: Emil Gyldenkrone, Emil Pipersvej 22, Lyngby 
Tlf. Lyngby 2106. Træffes om Dagen paa Palæ 6302 eller Palæ', 
6096, Frederiksberggade 25,2, København K. Amatør-Annoncer 
sendes til Kassereren og betales forud.

DR-Leder: H. Bram Hansen, Post Box 223, Odense.

Eftertryk af „OZ“s Indhold er tilladt mod tydelig Kildeangivelse: 

Afleveret til Postvæsenet Mandag den 14. Marts.

Trykt i Langelands Centraltrykkeri, Rudkøbing.
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